ONZE DIENSTVERLENING
Interventies
• Psychologische intake en advies
• Behandeltrajecten psycholoog, bedrijfscounseling,
BMW of coach
• Directe Specialistische Behandeling (DSB): psychiatrische
behandeling (2e-lijns GGZ) zonder wachttijden
• Conflictbemiddeling

Voor al onze interventies geldt
• re-integratie is altijd onderdeel van het traject
• Snelle start, zonder wachttijd gegarandeerd
• Rapportage, zowel medische rapportage voor de bedrijfsarts
en procesverslag (lekenrapport) voor de werkgever en
re-integratiespecialist
• Regelmatige terugkoppeling over voortgang traject aan
opdrachtgever (in FML termen)

CONTACT
Diagnostiek
• Compacte expertise of uitgebreide psychiatrische expertise
• Second opinion
• Neuropsychologisch onderzoek
• Belastbaarheidsonderzoek
• Persoonlijkheidsonderzoek
• Onderzoek naar ASS, ADD, ADHD e.a.
• WGA expertise

Aanmelden bij QS Gezondheidsmanagement kan direct
via onze site: www.qsgezondheidsmanagement.nl
Uiteraard zijn onze trajectadviseurs voor al uw vragen
telefonisch te bereiken op werkdagen, tijdens kantooruren (033-461 5505)
QS Gezondheidsmanagement BV
Regentesselaan 24G
3818 HJ Amersfoort

Voor al onze expertises en onderzoeken geldt
• Medische rapportage voor de bedrijfsarts en een procesverslag
(lekenrapport) voor de werkgever en re-integratiespecialist
• Geen wachttijd

Preventie | QS Consult
• Telefonische service voor snelle en laagdrempelige
ondersteuning en advies aan werknemers, gericht op
voorkomen verzuim
• Voor zowel psychologische als andere problematiek
• Desgewenst 24/7 bereikbaarheid
• Desgewenst mogelijkheid tot aanvullende interventie

T 033-461 5505
E info@qsgezondheidsmanagement.nl
W www.qsgezondheidsmanagement.nl
Voor meer informatie over de verschillende
producten verwijzen wij graag naar onze productfolders. Deze vindt u op onze website

Werken met gezond verstand

WAT IS GEZONDHEIDSMANAGEMENT?
Gezondheidsmanagement betekent het zorgdragen voor een
goede gezondheid van uw werknemers. Dat begint met preventie,
dat wil zeggen: bewustwording van de noodzaak van een goede
gezondheid en leefstijl van uw werknemers, risicobeheersing en het
voorkomen van ziekteverzuim.
Wanneer een werknemer uitvalt of dreigt uit te vallen is een snelle
en professionele begeleiding van groot belang. Vervolgens is
passende re-integratie gewenst, rekening houdend met eventuele
beperkingen.
Psychische klachten en verzuim
Meer dan de helft van het ziekteverzuim in Nederland wordt
veroorzaakt door psychische klachten, zoals burn-out, depressie,
angstklachten, extreme vermoeidheid en spanningsklachten. Het
is vaak moeilijk om inzicht te krijgen in de psychische gezondheid
van een werknemer. Signalen die wijzen op dreigende uitval door
psychische oorzaken worden veelal niet, of te laat herkend.

Uw specialist bij
psychisch verzuim
Van preventie
tot specialistische
diagnostiek,
expertise en
behandeling

Verzuim terugdringen is een specialisme
Het verminderen van psychisch verzuim vergt expertise en snelheid.
Optimale ondersteuning vroeg in het verzuim, voorkomt erger.
Niet effectief handelen leidt bij deze problematiek tot onnodig
frequent verzuim, langdurige arbeidsuitval en soms zelfs tot
arbeidsongeschiktheid.
De reguliere GGZ kent lange wachtlijsten en richt zich meestal
niet voldoende op re-integratie en contact met de bedrijfsarts.
QS Gezondheidsmanagement heeft alle expertise in huis voor het
effectief terugdringen van psychisch verzuim.
QS Gezondheidsmanagement
QS Gezondheidsmanagement is een innovatief bedrijf met
ervaren professionals, gericht op preventie van en behandeling bij
psychisch verzuim. QS beschikt over een landelijk dekkend netwerk
van psychologen, psychotherapeuten en psychiaters, ondersteund
door trajectadviseurs. Onze opdrachtgevers zijn o.a. bedrijfsartsen,
re-integratiespecialisten en verzuimverzekeraars.
Onze werkwijze
U als opdrachtgever meldt een werknemer aan bij één van onze
trajectadviseurs. Binnen korte termijn wordt een intake gepland
om het probleem te inventariseren: de hulpvraag wordt vastgesteld
en er wordt een doelstelling geformuleerd. Vervolgens geeft QS
een uitgebreid advies over het te vervolgen traject. Dit kan zijn
behandeling bij één van onze professionals, een diagnostisch
onderzoek of specialistische behandeling. De opdrachtgever wordt
goed op de hoogte gehouden over de voortgang van het traject.

Samen verantwoordelijk voor minder verzuim
Zowel de werkgever als werknemer worden betrokken
bij het te bepalen beleid. Goede communicatie en
betrokkenheid zijn van groot belang bij psychisch verzuim.
Kennis, begrip en interesse vanuit de werkgever motiveren
de werknemer en bevorderen het herstel. De begeleiding
van QS is altijd gericht op terugkeer naar het werk. Als
terugkeer niet mogelijk is dan zal worden gekeken naar
andere mogelijkheden.
Preventie | QS Consult
Stimuleren van gezondheid, verbeteren van het
functioneren op het werk en effectief voorkomen van
verzuim. Dat kan door vroege signalering van eventuele
problematiek in combinatie met adequaat advies. Vanuit
deze gedachte biedt QS Gezondheidsmanagement ‘QS
Consult’ aan.
QS Consult is een telefonische service. Werknemers kunnen
terecht met al hun vragen op gebied van werk, psychische
problemen, conflicten, financiën etc. Ervaren professionals
bespreken de problematiek met de werknemer en de
mogelijke oplossingen. Zo biedt QS Consult werknemers
snelle en laagdrempelig toegankelijke psychologische
ondersteuning en advies. Op deze wijze wordt het verzuim
aantoonbaar teruggedrongen.

WAAROM QS GEZONDHEIDSMANAGEMENT?
Snelle aanpak
QS Gezondheidsmanagement staat voor een snelle en
professionele aanpak. Wanneer u als werkgever,
re-integratiespecialist of bedrijfsarts een werknemer
aanmeldt bij QS Gezondheidsmanagement, zal deze
binnen enkele dagen worden uitgenodigd voor een
intakegesprek. Omdat QS Gezondheidsmanagement
beschikt over een eigen, landelijk netwerk van
behandelaars is een snelle verwijzing, zonder wachttijden,
gegarandeerd.
Individuele benadering
Iedere aanmelding wordt door QS Gezondheidsmanagement
met zorg behandeld. De oorzaken van psychisch verzuim
zijn divers en vaak complex. Dit vraagt om maatwerk en een
individuele benadering van uw werknemer. Naast een snelle
aanpak is ook de juiste interventie van groot belang om
langdurig uitvallen te voorkomen.

Breed aanbod
Via haar netwerk van behandelaars biedt QS
Gezondheidsmanagement een breed aanbod aan
interventies. Dit heeft als voordeel dat – op basis van
de intake en eventuele diagnostiek voorafgaande aan
traject - het type interventie kan worden ingezet dat het
beste aansluit bij de problematiek van de cliënt. Ook
tijdens het traject kan – waar nodig – worden bijgestuurd
bijvoorbeeld in geval van onderliggend psychiatrische
problematiek of een onderliggend arbeidsconflict.
Resultaat
Als werkgever kan en mag u zich niet bezighouden met
medische aspecten van een re-integratietraject. U kunt
alleen vertrouwen op de kundigheid van de dienstverlener
op dit gebied. Belangrijkste voor u als werkgever is het
behaalde resultaat. QS heeft een zeer goed track record en
is voor verschillende ARBO-diensten preferred supplier op
gebied van psychische problematiek.

Van preventie en specialistische diagnostiek tot psychologische
en medisch specialistische behandeling: met een uniek totaalaanbod
garanderen wij resultaat.

